
 

 الدراسات االجتماعية  لمصف الرابع االبتدائيأسئمة عمى منهج  

 بريل أ شهرختبار عداد اإل

 عند إعداد االختبار يراعى ما يمى :
يغطى االختبار كافة الدروس بدًءا من الدرس األول "أنماط سكان بمدنا " بالوحدة األولى  -

فى بمدنا "  بالوحدة الثانية ( إلى نياية الدرس الثانى " األماكن التراثية 21)صفحة 
 ( .55)صفحة 

 تتنوع أسئمة االختبار الواحد من حيث نمط السؤال والمستوى الذي تقيسو.   -
ذات اإلجابات القصيرة يأخذ التمميذ درجة السؤال كاممة إذا قدم إجابة تقييم األسئمة  عند -

 عممية منطقية.
وأن تكون ممثمة  دروس مختمفةممثمة لتكون يراعى عند إعداد مفردات أسئمة الخريطة أن  -

  .معظم  أنماط األسئمةي ف
أنماط من األسئمة وكل نمط يتضمن خمس مفردات بإجمالى  ةيتضمن االختبار ثالث -

 كما ىو موضح بالجدول التالى . درجة( 03مفردة( ويتم التصحيح من إجمالى  ) 25)
 جدول مقترح بتوزيع األسئمة فى االختبار 

عدد  السؤالنمط 
 المفردات 

كل درجة 
 مفردة

مجموع  
 الدرجات

 جابة الصحيحة مما يبن القوسين اإل ا تحتضع خط  : السؤال األول
 10 2 5 أن تكون أحد مفرداتو مرتبطة بالخريطة ( يمكن) 

 اكتب كممة )صواب( أمام العبارة الصحيحة:  السؤال الثانى
  .كممة )خطأ( أمام العبارة غير الصحيحةو  

 )يمكن أن تكون أحد مفرداتو مرتبطة بالخريطة (
5 2 10 

 أجب عن األسئمة التالية : : الثالثالسؤال 
 .جابات القصيرةذات اإل ثالث مفردات *

 بميارات قراءة و تحميل الخريطة  تينخاص * مفردتين
5 2 10 

 03  15 مجموعال
 

  



 بلدنا فً الحكم ونظام السّكانالوحدة األولى:  

 (أنماط سكان بلدنا الدرس األول )

السؤال األول: اكتب كلمة )صواب( أمام العبارة الصحٌحة وكلمة )خطأ( أمام العبارة 

 غٌر الصحٌحة

 )         ( ذين يعممون بالزراعة في المدن.  يقيم معظم السكان ال -2
 )         (  يمثل سكان الحضر أكثر من نصف سكان مصر.  -1
 )         ( .زيادة نسبة السكان في الريف بمصر  إلى الزواج المبكر  أدى -0
 )         (تسببت ىجرة سكان المدن إلى الريف في ظيور العشوائيات حول المدن.  -4
( على الخرٌطة إلى أعلى محافظات 1ٌشٌر رلم )  -5

 )         (  الجمهورٌة من حٌث عدد السكان.  

 

 

 

 

 )         ( ٌتوزع السكان على كل محافظات مصر بالتساوي.  -6

 الصحٌحة مما بٌن القوسٌن  اإلجابةالسؤال الثانً: ضع خًطا تحت  

 ٌتم إجراء حصر شامل للسكان فى مصر كل عشر سنوات عن طرٌك ..... -7

الجهاز المركزى للرلابة  – الجهاز المركزى للتعبئة العامة واإلحصاء –)وزارة الصحة والسكان  

 الجهاز المركزى للمحاسبات(  –اإلدارٌة 

 عن .... موضوعها كونأن ٌ إذا دُعٌت إلى إلماء ندوة لشباب الرٌف فمن األفضل -8

ضرورة زٌادة حجم  –ضرورة الهجرة إلى المدن  –أهمٌة حرفة الرعى  – أهمٌة تنظٌم األسرة) 

 األسرة الرٌفٌة(
إذا أرادت الدولة جمع بيانات عن سكانيا لتمبية احتياجاتيم في المستقبل فعمييا   -9

 إجراءِ .... 
 حصر لممتقدمين لمخدمة العسكرية( –حصر لموفيات  – تعداد سكانى –حصر لالحتياجات ) 

1 



محافظات مصر سكانًا على الخرٌطة ألل  -11

  (4 – 3 –  2  - 1الممابلة هً المحافظة رلم ...... ) 

 

 

 

   
 

 عندما ترٌد اإللامة فى محافظة حضرٌة فعلٌن التوجه إلى محافظة ....  -11

 المنٌا( –الجٌزة  –بورسعٌد  –)الوادى الجدٌد       

 النشاط االلتصادي األصلً لسكان البدو هو.......  -12

 ( الرعى –التجارة  –الصناعة  –)الزراعة       

 : أجب عن األسئة التالٌةالسؤال الثالث

 المقابلة واستنتجالحظ الخرٌطة 

ألل محافظات مصر ( على الخرٌطة إلى 1ٌشٌر رلم ) -13

 سكانًا وهً محافظة ...... 

 

 

( إلى أعلى محافظات مصر سكانًا وهً 2ٌشٌر رلم )  -14

  محافظة .......... 

 

 

 

 . حدد سببًا واحدًا لزٌادة حجم األسرة فى الرٌف عن الحضر -15

 محافظة جنوب سٌناءاكتب تفسًٌرا النخفاض عدد سكان  -16

 اكتب ممترًحا للحد من هجرة سكان الرٌف إلى المدن -17

 ؟ما رأٌن فً المولف التالً  -18

 وٌرغب فى إنجاب ثمانٌة أطفالفى إحدى المرى المصرٌة  تزوج شاب          

  

1 
2 



 (بلدنا لسّكان الثقافً التراثالدرس الثانً )

الصحٌحة وكلمة )خطأ( أمام العبارة السؤال األول: اكتب كلمة )صواب( أمام العبارة 

 غٌر الصحٌحة

يشتير سكان الصعيد باستخدام اآللة الموسيقية المقابمة في عزف السيرة  -29
 )         (   .الياللية

 
 )     (التراث الثقافي لسكان مصر بتنوع المناطق التي يعيشون فييا  يتنوع    -13
 (    )       .يشتير سكان سيناء بإقامة سباقات اليجن   -12
 )         ( .2970استخدم الجيش المصري المغة المصرية القديمة كشفرة في حرب أكتوبر   -11
 )         ( .فن التحطيب من الفنون التراثية التي تشتير بيا محافظتي -10
 تشتهر برلصةعلى الخرٌطة إلى منطمة  (2يشير رقم )  -24

 )         (  ."البمبوطٌة" باسم تُعرف ةشعبٌ

 

 

 الصحٌحة مما بٌن القوسٌن  اإلجابةالسؤال الثانً: ضع خًطا تحت  

م  1973اإلسرائٌلى فى فن الشفرة المصرٌة المستخدمة فى حرب أكتوبر  الجٌشفشل  -25

 بسبب ارسالها باللغة .........

 النوبٌة ( –الٌونانٌة  –األمازٌغٌة  –) الهٌروغلٌفٌة 

 

 

التراثٌة  الفنون  الصورة الممابلة أحد  توضح   -26

 .............  المنتشرة فً محافظة

 

 اإلسكندرٌة( -الماهرة -األقصر -) جنوب سٌناء

 
 
 

1 

 السمسمٌة



 

 الخرٌطة وحدد رلم المحافظة التً تشتهر بإنشاد السٌرة الهاللٌة الحظ -27

 (4المحافظة -3المحافظة  -2المحافظة  -1)المحافظة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

المصرٌون المدماء بكثٌر من األعٌاد التً ما زلنا نحتفل بها حتى الٌوم، مثل  احتفل -28

 رأس السنة المٌالدٌة( -شم النسٌم -األم  -االحتفال بعٌد.......... )الفطر

 للحضارة ............ اٌعد التراث النوبً فً محافظة أسوان  امتدادً  -29

 مٌة(اإلسال -الٌونانٌة – الرومانٌة -)المصرٌة المدٌمة

 ٌعتمد التصاد واحة سٌوة على ........  -31

 الزراعة والتجارة( -السٌاحة والتجارة -الزراعة والسٌاحة -)الزراعة والصناعة

 : أجب عن األسئة التالٌةالسؤال الثالث

 ألهمٌة التراث الثمافً المصريواحدًا تفسًٌرا  اكتب -31

لالستفادة من التراث الثمافً الوطنً بمحافظتن فً دعم االلتصاد  ممترًحا  اكتب -32

 المصري

 اهتمام الدولة بالتراث الثمافً نتٌجة واحدة ترتبت على اكتب -33

 دلل على أن فن التحطٌب له أصول مصرٌة لدٌمة . -34

 

 الحظ الخرٌطة المقابلة واكتب مدلول األرقام على الخرٌطة

( على الخرٌطة إلى منطمة تشتهر 1ٌشٌر رلم ) -35

  باالحتفال بعٌد حصاد التمور والزٌتون كل عام  

..........  

  

( على الخرٌطة إلى محافظة تشتهر 2ٌشٌر رلم ) -36

 .......... بل اإل بسباق

  



 (نماذج للمشكالت االجتماعٌة فى بلدناالدرس الثالث:  )

العبارة الصحٌحة وكلمة )خطأ( أمام العبارة غٌر  مامأالسؤال األول: اكتب كلمة )صواب( 

 .الصحٌحة

  )         (التصادٌة تواجه المجتمع المصرى.    األمٌة مشكلة مثل ت -37

   إذا كنت من سكان محافظة المنٌا فؤنت تسكن فً أعلى محافظات مصر من حٌث نسبة  -38

 )         (األمٌة 

ٌرجع ارتفاع نسبة األمٌة الهجائٌة  بٌن الشعب المصرى إلى التحاق جمٌع األطفال   -39

 )         (بالمدارس. 

 )         (تملل األمٌة من فرص العمل المتاحة أمام الفرد.   -41

إذا استطاع زمٌلن تشغٌل األجهزة التكنولوجٌة والتواصل من خاللها فهو ٌعانً من  -41

 (      )   األمٌة المعلوماتٌة . 

 (    ) ة فً تسجٌل أخبارهم وإنجازاتهم. استخدم المصرٌون المدماء الكتابة الهٌروغلٌفٌ  -42

 الصحٌحة مما بٌن القوسٌن  اإلجابةالسؤال الثانً: ضع خًطا تحت  

 فً مصر من المشكالت .....  األمٌة مشكلة  -43

 النفسٌة( –االجتماعٌة  –السٌاسٌة  –)االلتصادٌة                   

 عدم لدرة أحد جٌرانن على المراءة والكتابة تعرف باألمٌة .....  -44

 البٌئٌة( –الهجائٌة  –البصرٌة  –)التكنولوجٌة                

 .......ثانى أعلى محافظات مصر من حٌث نسبة األمٌة محافظة     -45

 بنى سوٌف ( –الماهرة  –البحر األحمر  –)المنٌا                

 ء على األمٌة الهجائٌة لذا أنشؤت .....تسعى مصر للمضا -46

مركز  –الهٌئة العامة لتعلٌم الكبار  -الهٌئة العامة لالستعالمات  –)الهٌئة المومٌة للتؤمٌن االجتماعى 

 دعم واتخاذ المرار(

 تإدى مشكالت األمٌة والفمر والبطالة إلى ارتفاع   ......  -47

 معدل الجرٌمة( –خار معدل االد –معدل الرفاهٌة  –)متوسط عمر األفراد 



دل على أعلى محافظات مصر  الرلم الذى ٌ -48

 من حٌث نسبة األمٌة ..... 

 (1 – 2- 3- 4  ) 

 

 

 

 

 

 : أجب عن األسئة التالٌةالسؤال الثالث

 ا النتشار األمٌة بٌن سكان مصر واحدً  اكتب تفسًٌرا  -49

 انتشار األمٌة فى الدولة  ب علىتاكتب نتٌجة واحدة تتر -51

 من فى الثامناألمٌة  لمحو حتفال منظمة الٌونسكو بالٌوم الدولىال اكتب تفسًٌرا واحدًا -51

 عام  كل من سبتمبر شهر

 اكتب دلٌالً واحدًا على اهتمام المصرٌٌن المدماء بالتعلٌم -52

 اكتب ممترًحا للمضاء على مشكلة األمٌة بمحافظتن   -53

 ماذا تمول فً المولف التالً؟ -54

 ستكمال دراسته   شخص ٌرفض الذهاب إلى المدرسة ال            

  

1 

2 
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 الدرس الرابع: نظام الحكم في بمدنا

 السؤال األول: اكتب كلمة )صواب( أمام العبارة الصحٌحة وكلمة )خطأ( أمام العبارة غٌر الصحٌحة:

     ()          .في مصر رئيس الجميورية السمطة القضائية ٌمثل -55
     )         ( قوانين لحماية البيئة من التموث. بسنالحكومة  تختص -56
     )         ( رئيس الجميورية نصف أعضاء مجمس النواب. ٌختار -57
    )         (  تمثيل الشعب المصري في المجالس النيابية عمى الشباب. ٌمتصر -58
   )         ( المجتمع.باب والمرأة عمى تقدم نواب يمثمون الش وجوديساعد  -59
   )         ( يمكن لمجمس النواب توجيو استجواب ألحد أعضاء  الحكومة. -63

 الصحٌحة مما بٌن القوسٌن اإلجابةضع خًطا تحت  السؤال الثانً: 

 التحكيم(.-التوريث-االنتخاب-رئيس الجميورية الرئاسة عن طريق .....)التعيين ٌتولى -62
 السمطة التشريعية فى مصر  ..... ٌمثل  -61

 مجمس الدولة (. –المجمس المحمى   -مجمس النواب  –)مجمس الوزراء        
صدار قرار إعالن الحرب في حالة تعرض البالد ألخطار خارجية أن المسئول عن إ أتولع -60

 المجمس المحمي(.-وزير الدفاع  -رئيس الجميورية-ىو .......)رئيس الوزراء
السمطة -مع رئيس الجميورية في وضع الخطة العامة لمدولة ......)الحكومة ٌشترن -64

 المجمس المحمي(-السمطة القضائية-التشريعية
 الوزراء في حالة وجود مشكمة في وزاراتيم....... ستجواببايقوم    -65

 مجمس النواب  ( –المجمس المحمى  –رئيس الدولة -)رئيس الحكومة           
 .............  الموانٌن فً مصر هىة عن سن المسئولالجهة  -66

 (الوزراءمجلس ـ  ) مجلس النواب ـ المجلس المحلً ـ دار المضاء العالً

 

 

 

 

 



 السؤال الثالث: أجب عن األسئة التالٌة

 ترتبت عمى تأسيس نظام حكم قوي وثابت فى مصر القديمة . واحدة نتيجة اكتب -67
 منصب رئيس الجميورية. همٌةاكتب سببًا واحدًا أل -68
 .فى مصر القديمة  منصب الفرعون اكتب دلٌالً واحدًا على أهمٌة -69
 مجمس النواب المصري. همٌةأل واحدًا ااكتب تفسٌرً  -73
 لتوعية زمالئك بضرورة المشاركة فى االنتخابات المدرسية .واحًدا مقترًحا  اكتب -72
  ؟لف التالًما التصرف الذي ستموم به فً المو -72

 ختيار عضو مجمس النواب.يحرص عمى الذىاب  لمقر لجنتو االنتخابية ال امسن   رجالرأيت         

  



 (محافظتً؟ ٌحكم منالدرس الخامس )

السؤال األول: اكتب كلمة )صواب( أمام العبارة الصحٌحة وكلمة )خطأ( أمام العبارة غٌر 

 الصحٌحة

   )         ( .يشرف المحافظ عمى المشروعات القومية بالدولة -70
  )         ( .المجمس المحمي بصيانة وتطوير المدارس والمستشفيات بالمحافظةييتم  -74
 )         ( .العشوائيات في منطقة السيدة زينب بالقاىرة من مسئوليات المحافظ تطوير -75
 )         ( .يمكن لسكان محافظة المنيا الترشح لممجمس المحمي بمحافظة القاىرة -76
 )         ( .والمحافظين حالًيا في بعض الميام المكمفين بيايتشابو حكام األقاليم قديًما  -77
 )         (                       .كل مواطن مسئول عن تحسين محافظتو وتطويرىا -78

 الصحٌحة مما بٌن القوسٌن  اإلجابةالسؤال الثانً: ضع خًطا تحت  

 منصب المحافظ حالًٌا منصب ........... لدًٌما  يقابل  -79

 ( الكاتب -حاكم اإلللٌم  -الوزٌر -)الفرعون        

سكان محافظة اإلسكندرٌة لمشكلة ما فإن الشخص المسئول عن حماٌته  أحدتعرض  إذا -81

 رئٌس الوزراء(  -الماضً -المحافظ -هو ....... )رئٌس الجمهورٌة

المٌاه عن محافظة المنوفٌة لمدة ثالثة أٌام(؛ الشخص المسئول عن متابعة هذه  انقطعت)  -81

 المشكلة وحلها هو .........

 رئٌس الوزراء(  -وزٌر الموارد المائٌة والري -المحافظ -)رئٌس الجمهورٌة        

 .......اب على العمل بها من مسئولٌاتإنشاء أسواق جدٌدة بمحافظة الشرلٌة وتشجٌع الشب -82

 المحافظ( -رئٌس الوزراء  -الوزٌر -)رئٌس الجمهورٌة            

اإلشراف على نظافة أحد أحٌاء محافظة الماهرة وتوفٌر صنادٌك جمع الممامة بشوارعه  -83

 الر ئٌسٌة من مسئولٌات...........

 المجلس المحلً(  -رئٌس الوزراء -رئٌس الجمهورٌة -)مجلس النواب           

 الخدمات والمرافك فً محافظتً من مهام ................         متابعة جودة  -84

 الجمهورٌة()رئٌس الوزراء ـ الوزراء ـ المحافظ ـ رئٌس          
 

 

 

 

 



 : أجب عن األسئة التالٌةالسؤال الثالث

 حدد سبًبا واحًدا لتعيين حاكًما لكل إقميم في مصر القديمة -85
 حدد سبًبا واحًدا  لضرورة انتخاب المجمس المحمي من أبناء المحافظة  -86
 ميمة واحدة لممجمس المحمى بمحافظتك  اكتب -87
 اكتب دوًرا واحًدا يمكنك القيام بو  كمواطن في تطوير محافظتك -88
 : مع التبرٌر لف التالًرأٌن فً المو عبر عن -98

 شخص يشارك جيرانه في تشجير المنطقت التي يعيشىن فيها         

 

 األماكن السٌاحٌة والتراثٌة فً بلدناالوحدة الثانٌة:  

 (تراثنا الوطنًالدرس األول )

السؤال األول: اكتب كلمة )صواب( أمام العبارة الصحٌحة وكلمة )خطأ( أمام العبارة 

 غٌر الصحٌحة

 )         (.دمالحظة الخريطة نستنتج أن محمية رأس محمد تقع في إحدى محافظات الحدو ب -93
 
 
 
 
 
 
 
 

 (   ).قوم بزيارة منطقة لمتراث الثقافيتخيل أنك ذىبت في رحمة إلى معبد الكرنك فأنت بذلك ت -92
 (   )تم إنشاء القالع لحماية البالد من األعداء وىي تعد من مناطق التراث الطبيعي  -91

 

 



 )         ( .الصورة المقابمة ألحد مظاىر التراث الثقافي في مصرتشير   -90
 
 
 
 
إذا ذىبت في رحمة إلى منطقة الوادي الممون في سيناء فأنت بذلك تكون قمت بزيارة منطقة   -94

 )         ( .تراث طبيعي
 
 

 )         (  محافظة القاىرة.في  المعالم السياحية  تشير الصورة المقابمة ألحد -95

 

 الصحٌحة مما بٌن القوسٌن  اإلجابةا تحت  السؤال الثانً: ضع خط  

 ( على الخرٌطة الممابلة إلى ......1ٌشٌر رلم )  -96

محميت الغابت  -محميت وادي الريان –محميت رأس دمحم   -محميت نبق) 

  المتحجرة(
 

 

 

 تم تشٌٌد المالع والحصون فً مصر لدًٌما بهدف .....   -97

 

 توفٌر حٌاة كرٌمة(  -توفٌر المساكن -جذب السٌاح -حماٌة البالد)         

 

 للتوعٌة بحماٌة التراث الوطنً هى منظمة ........ ا عالمٌاٌوممنظمة التى خصصت ال  -98

 الٌونسكو( -الفاو -السٌاحة -)الٌونسٌف         

 

 أردت زٌارة أحد موالع التراث الطبٌعً فً الماهرة فإنن سوف تتوجه لزٌارة  إذا  -99

 محمٌة وادي الرٌان( –للعة صالح الدٌن  –محمٌة الغابة المتحجرة  -)برج الماهرة       

 

1 



من الخرٌطة أن محمٌة وادي الرٌان تمع فً  نستنتج  -111

....... 

 (الدلتا –شبه جزٌرة سٌناء  -الصحراء الغربٌة -) الصحراء الشرلٌة

 

 

 أحد مناطك التراث الثمافً فً طابا فإنن سوف تتوجه لزٌارة ..........أردت زٌارة  إذا -111

 للعة صالح الدٌن( -للعة لاٌتباي -األهرامات –)محمٌة رأس دمحم 

 : أجب عن األسئة التالٌةالسؤال الثالث

 الحظ الخرٌطة المقابلة واكتب مدلول األرقام على الخرٌطة

 من محافظة ٌوجد بها محمٌة تضم مجموعة( على الخرٌطة إلى 1ٌشٌر رلم ) -112
رة األشجار وهى محافظة  صخرٌة شكل لطع على المتحج ِّ
..........  

 

 قمعة بيا يوجد مدينة إلى الخريطة عمى( 1) رقم يشير -230
 ...........الدين وىى مدينة  صالح

 
 
 مع ذكر السببالتالٌة استبعد المكان الذي ال ٌنتمً للمجموعة  -114

 ( األهرامات  -محمٌة رأس دمحم -للعة صالح الدٌن -مجرى العٌون سور) 

 على محمٌة وادي الرٌان؟ للحفاظكنت من سكان الفٌوم ماذا تفعل  إذا -115

 الهتمام سكان الفٌوم بمنطمة وادي الرٌان  واحدًا اكتب سببًا -116

ببنن الكلمات مستعٌنًا ،  بٌن التراث الطبٌعً والثمافً فً الجدول التالً قارن   -117

 -محمٌة رأس دمحم –الصناعات والحرف التراثٌة  - الموالع الطبٌعٌة الجمٌلة)  .التالى 

 (برج الماهرة  –الغابة المتحجرة  –للعة صالح الدٌن 

 التراث الثمافً التراث الطبٌعً

ذات المٌمة العالمٌة  ............ٌشمل  -

التً لم ٌتدخل اإلنسان فً صناعتها أو 

  التؤثٌر فٌها

 

ٌشمل .......... وعادات وتمالٌد  -
الشعوب واألماكن السٌاحٌة واألثرٌة 

 ذات المٌمة العظٌمة 
 

 : ............من أمثلتها  - : ..........من أمثلتها -

وادي  محمٌة

 الرٌان



 الدرس الثاني: األماكن التراثية في بمدنا.

العبارة السؤال األول: اكتب كلمة )صواب( أمام العبارة الصحٌحة وكلمة )خطأ( أمام 

 غٌر الصحٌحة

 )         ( .العالم في التراثية المدن وأكبر من أىم  منطقة القاىرة التاريخية  -238
  )         ( منظمة اليونسكو في إنقاذ معبد إيزيس بجزيرة فيمة. ساهمت -239
 )         (  من ألدم األدٌرة فً مصر. الموجود بالصورة دٌر ال -111

 
 
 
 
 
 )        ( .لحضارة المصرية القديمةاإلى  باإلسكندريةيرجع تاريخ منطقة أبومينا  -222
الحيتان مجموعة من األشجار المتحجرة عمى شكل قطع  وادي تضم منطقة -221

 )         ( .صخرية 
 التراث قائمة ضمن لتكون والممي زة فريدةال بعض األماكن الٌونسكو تختار -113

  )         (.العالمي

 الصحٌحة مما بٌن القوسٌن اإلجابةضع خًطا تحت  السؤال الثانً: 

راث العالمي لميونسكو في مصر.... التراثية المسجمة عمى خريطة الت الموالع من  -224
 الحاجز المرجاني(-برج القاىرة-السد العالى-)وادي الحيتان

 سانت كاترين في محافظة ..... دٌر ٌمع -225
 مرسى مطروح(-األحمرالبحر -جنوب سيناء-)شمال سيناء

الممابلة إلى أحد  الصورةتشٌر  -116

التراثٌة المصرٌة المهددة بتآكل التربة  المناطك

 ................  هً والمبانً 

أبو مٌنا ـ وادي الحٌتان ـ معبد أبو سمبل ـ دٌر منطمة )

 سانت كاترٌن(

 دٌر سانت كاترٌن



مميون  43إذا أردت االستمتاع بشكل ىياكل الحيتان التي تكونت في مصر منذ  -227
 .......... سنة فإنك ستزور إحدى المحميات الطبيعية في محافظة 

 (أسوان  - الفيوم – البحيرة –  )القاىرة                    

من الغرق  منظمة اليونسكو فى إنقاذ إحدى المناطق األثرية في مصر أسهمت -228
 وادى الريان ( –منطقة أبو مينا  –دير سانت كاترين  -سمبل أبو معبد) ....  وىي 

أكبر المدن التراثٌة فً العالم مدٌنة من ( على الخرٌطة إلى 1ٌشٌر رلم ) -119

 وهً.........

  ( طابا  –الماهرة  –سكندرٌة اإل – السوٌس)  

 

 

 

 

 

 

 

 السؤال الثالث: أجب عن األسئة التالٌة

  .مع ذكر السبب التالية المكان الذى ال ينتمى لممجموعة استبعد -213

 (  المتحف المصرى الكبير –بو سمبل أمعبد  –منطقة أبو مينا  –)دير سانت كاترين 

 تراث عالمي.عمى قائمة المنطقة وادي الحيتان  إلدراج اكتب تفسًٌرا واحدًا -212
المناطق اآلثرية  رتفعت درجات الحرارة وزاد منسوب المياه في إذا ا ٌحدثماذا  -211

 بمصر؟
 عمى المناطق اآلثرية . لمحفاظواحًدا   ممترًحااكتب  -210
 

1 



 وضح عميها مدلول األرقام التاليةمحافظات جمهورية مصر العربية  ثم خريطة  الحظ 

محافظة عمى الخريطة إلى ( 2رقم ) ٌشٌر -124
 عالمي التراث أثرى مسجل عمى قائمة ال مولعبيا 

 وىى محافظة .......

 
منطقة عمى الخريطة إلى  (1رقم ) ٌشٌر -215

وىى منطقة  والمباني آثرية معرضة لتآكل التربة 
........ 
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